
The new KiaDe Kia



Het leven is wat je er zelf van maakt.
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar 
en spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, 
waar je ook heen gaat en wat je ook gaat ontdekken, 
Kia is erbij. 

Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. 
Daarom ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee 
jij de wereld kunt verkennen, dichtbij of ver voorbij 
de horizon. Prachtige auto’s met geavanceerde 
technologieën en slimme oplossingen. Auto’s met onze 
unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze 
buitengewone kwaliteit. Bij alles wat we doen staat 
altijd maar één doel centraal: jouw verwachtingen 
overtreffen. Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze nieuwe Kia Sorento 
eens goed te bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen 
verrassen.
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Net dat beetje extra
Met de nieuwe Kia Sorento wordt SUV-rijden pas écht een ervaring. Hij is ruimtelijker, dynamischer, voorzien van de laatste 
innovaties en technologieën. En, minstens zo belangrijk, hij ziet er geweldig uit! Met zijn opvallende design en volledige 
toewijding aan kwaliteit weet je één ding heel zeker: de Sorento is meer dan zomaar een auto. Hij is er speciaal voor 
diegenen die geen genoegen nemen met de norm, maar altijd nét iets meer verwachten.
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KWALITEIT

Robuust & sterk

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

Een SUV heeft een bepaalde uitstraling: groot, robuust, sterk… Maar het gaat 
er om wat je er mee kunt. En met de Sorento kun je héél veel. Door de stad, 
snelweg of off-road: hij kan het allemaal aan. Maar juist door zijn opvallende, 
stijlvolle design, slimme technologieën en oog voor kwaliteit wordt één ding heel 
duidelijk: de Sorento is er voor diegenen die geen genoegen nemen met de norm, 
maar altijd nét iets meer verwachten. En, net als op alle Kia-modellen, bieden wij 
met trots zeven jaar garantie op de nieuwe Kia Sorento.
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EXTERIEUR DESIGN

Elke dag genieten
In de nieuwe Sorento is elke rit een ontdekking. Toonaangevende technologie en veiligheid 

zijn hier smaakvol verpakt in een elegant en stoer design. De markante Kia-grille wordt 

geflankeerd door heldere LED-koplampen en krachtige mistlichten. De lange motorkap en 

aflopende daklijn zorgen voor dynamische proporties. Met de schitterende achterlichtunits 

en krachtige LED-remlichten als een scherp en zuiver slotakkoord. Zo overtuigt de nieuwe 

Sorento van voor tot achter. Beschaafd en zelfverzekerd.
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INTERIEURDESIGN

Omring jezelf met kwaliteit
In de nieuwe Sorento voel je je altijd welkom en veilig. Dat komt mede door het 
prachtige interieurdesign: dit is breed en horizontaal georiënteerd. Glooiende 
lijnen lopen vanaf het dashboard via cockpit en ventilatieroosters door in de 
portieren. Alles is ergonomisch optimaal en hoogwaardig afgewerkt, van de 
zacht aanvoelende materialen tot de satijn-chromen sierlijsten. Zo omringt de 
Sorento je met klasse en kwaliteit, in elk detail.
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7” TFT-LCD supervision display
Allerlei nuttige rij- en reis-
informatie vind je overzichtelijk 
bij elkaar in dit scherp afleesbare 
display. Van buitentemperatuur en 
actieradius tot heldere navigatie-
instructies. 

Draadloos opladen
Power nodig? Je daarvoor 
geschikte smartphone laad je 
eenvoudig bij via het snoerloze 
oplaadpunt in de middenconsole, 
met helder LED-lampje voor de 
laadstatus.

Satijnchromen afwerking
Oogstrelend vakmanschap spreekt uit ieder detail. 
Zoals de prachtige afwerking met satijnchroom van 
portierhendels en sierlijsten. 

Ventilatie en opladen achterin
De achterpassagiers kunnen zelf hun ventilatie 
regelen via de bedieningselementen aan de 
achterzijde van de middenconsole. Inclusief USB- 
en 12V-oplaadpunt.

8” touch screen Audio-/
Navigatiesysteem
Zoek je in-car entertainment van 
ongekend hoog niveau? De Sorento biedt 
als optie een high-definition 8” LCD touch 
screen inclusief Harman KardonTM sound 
system met 10 speakers en externe 
versterker, plus achteruitrijcamera en 
haaienvinantenne.

TECHNOLOGIE & CONNECTIVITEIT

Ultiem genieten,
alles onder controle

De nieuwe Sorento biedt een wereld aan moderne hightech en features. 

Elke rit en iedere reis een onvergetelijke ervaring.
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Derde rij geheel neergeklapt

Derde rij gedeeltelijk neergeklapt

Derde rij geheel neergeklapt & 
tweede rij gedeeltelijk neergeklapt

BESTUURDER ERGONOMIE & VEELZIJDIGHEID

Veelzijdig voertuig

Zeven stoelen, maximale flexibiliteit
Klap de achterste stoelen gedeeltelijk of geheel weg om zo vele zit- en 
bagagecombinaties te maken.

Gemak van in- en uitstappen 
De stoel op de tweede rij klapt automatisch neer en schuift 270 mm naar 
voren. Zo krijg je gemakkelijk toegang tot de derde rij.

Verwarmde en geventileerde stoelen 
Aangenaam vertoeven bij elke temperatuur: wanneer het buiten koud is kunnen 
de stoelen op de eerste en tweede rij verwarmd worden. Op warme dagen 
kunnen de bestuurder en de bijrijder in de ExecutiveLine en GT-line genieten van 
geventileerde zittingen en rugleuningen.

Lange benen 
De Sorento ExecutiveLine en GT-line zorgen ook 
voor de wat langere bestuurders. Met een druk op 
de knop kan het zitkussen van de bestuurdersstoel 
verlengd worden voor meer comfort.

10 standen verstelbare bestuurdersstoel

10 standen
Omdat we allemaal onze eigen voorkeur hebben: 
de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, met 

lendensteun, zorgt er voor dat je gemakkelijk 
een ideale zitpositie vindt en die vervelende 

holle ruimte bij de rug wordt opgevuld.

8 standen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel 

met hoogteverstelling.

270  mm
De tweede rij schuift 270 mm naar 

voren en terug om gemakkelijk 
toegang te krijgen tot de derde rij.

Wat de plannen ook zijn en wat je ook mee wilt nemen; de Sorento is er klaar 
voor. Hij kan razendsnel van een zevenzitter worden omgetoverd tot een 
bagagereus, of juist tot een alleskunner met ruimte voor avonturiers en hun 
uitrusting. Dat is nu wat wij dagelijkse veelzijdigheid en comfort noemen.

7-zitter
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Tweede rij rugleuninghendel

Bagagescherm opslagruimte

Gemakkelijk neerklappen 
Aan iedere kant van de bagageruimte zit een hendel voor het 
neerklappen van de rugleuningen op de tweede rij. Zo kun je 
snel inladen en hoef je de achterdeur niet te openen. 

Bagagescherm 
Het standaard bagagescherm biedt volop ruimte om waarde-
volle spullen uit het zicht op te bergen.

Een achterklep met geheugenfunctie 
Voor de wat kleinere bestuurder een absolute uitkomst om 
moeiteloos in te laden: de geheugenfunctie van de achterklep. 
De opening van de kofferruimte kan worden opgeslagen en 
aangepast aan de lengte van de bestuurder. 

Automatische achterklep
Ideaal wanneer je even je handen vol hebt: de achterklep 
opent en sluit automatisch met de smart key. Smart key afstandsbediening

FUNCTIONEEL INTERIEUR & LAADRUIMTE

Flexibel en ruimdenkend

De nieuwe Sorento deinst niet terug voor omvangrijke bagage. Of je nu gaat 
verhuizen of een dagje mountainbiken; in de Sorento past alles. Hij heeft zelfs 
standaard twee dakrails.
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RIJPLEZIER

All-Wheel-Drive voor all-round rijplezier
De innovatieve All-Wheel-Drive technologie is ontworpen om het dagelijks 
rijden comfortabeler te maken. De continu actieve All-Wheel-Drive zorgt er 
voor dat de Sorento op elke ondergrond uitstekende grip houdt en helpt de 
stabiliteit te verbeteren in bochten. Wat de ondergrond ook is, je kunt de 
Sorento behoorlijk uitdagen zonder de controle te verliezen.

Het intelligente Dynamax™ All-Wheel-Drive (AWD) systeem, 
houdt de rijcondities constant in de gaten en anticipeert op de 
AWD-systeemvereisten, waardoor koppel wordt overgebracht 
naar de wielen die tractie hebben. Het systeem zorgt ook voor 
extra stabiliteit in bochten en helpt bij uitschakelen van onbedoeld 
onder- of overstuur. Het is tegelijkertijd ook ontworpen om het 
brandstofverbruik en de uitstoot te verlagen.
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2.2 CRDi dieselmotor
Max. vermogen 200 pk bij 3800 tpm

Cd 0.33 Weerstandscoëfficiënt

Drive mode select systeem 
Pas de schakelmomenten aan op 
jouw rijstijl en omgeving, door te 
kiezen uit drivemode Normaal, Eco 
of Sport. Normaal voor alledaagse 
ritten, Eco voor meer brandstof-
efficiënt schakelen en Sport voor 
een meer dynamische rit. 
Standaard op de modellen met 
automatische transmissie.

Automatische transmissie 
Verbeterde brandstofefficiëntie, 
soepel en naadloos schakelen 
door een elektronisch geregelde 
acht-traps automatische 
transmissie.

Slimme energie
Nog een intelligente techniek om brandstof te besparen 
en CO2 uitstoot te verminderen: wanneer je voet van het 
gaspedaal gaat en vaart mindert, zal de nieuwe Kia Sorento 
de kinetische energie die normaal verloren gaat, opvangen 
en gebruiken voor het opladen van de accu.

KRACHT & TRANSMISSIE

Stil, soepel en efficiënt
De nieuwe Kia Sorento biedt alles wat je nodig hebt voor een zo aangenaam 
mogelijke rit. De dieselmotor, die direct en flexibel is, biedt een fantastisch koppel 
bij gemiddelde en lage toerentallen. Extra pluspunt: de soepele en stille werking 
van de motor. Al die tijd wordt het brandstofverbruik laag gehouden, dankzij de 
nauwkeurige transmissie en de uitstekende aerodynamica.
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Dubbele uitlaat
Sportief stijlicoon: de verchroomde dubbele uitlaat. Exclusief 
voor dieseluitvoeringen.

Rode remklauwen
Subtiel maar onmiskenbaar: rode remklauwen als uiting van 
kracht en temperament.

LED-mistlampen
Met hun unieke ice cube design verlichten deze markante 
hightech LED-mistlampen je pad optimaal – en geven ze de 
Sorento een bijzonder accent.

Treeplanken
Stoer en functioneel, voor een 
uitgesproken avontuurlijke touch. 

De GT-Line is een nieuwe lijn 
met sportieve accenten die 
het leven en rijden met de Kia 
Sorento op een stijlvolle manier 
extra dynamisch maken. 

Dubbele uitlaat Rode remklauwen LED-mistlampen
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Schakelhendels
Met de geraffineerde verchroomde 
schakelhendels aan het stuurwiel 
kies je snel en trefzeker de juiste 
versnelling, met beide handen aan 
het stuur. Zo rijd je vlotter, veiliger 
en zuiniger: de aandrijfkracht is 
altijd optimaal onder controle.

VIP-instapfunctie
Achterin instappen is in de nieuwe 
Sorento comfortabeler dan ooit. 
Met één druk op de knop schuift 
en kantelt de rechtervoorstoel 
naar voren, voor een riante entree 
naar de achterste zitplaatsen. 
En dat simpelweg vanaf de 
bestuurdersstoel.

Transmissiehendel
De met chroom afgewerkte 
schakelpook van de automatische 
transmissie is bekleed met soft-
touch materialen voor een nog 
comfortabeler gevoel. 

GT-Line interieur
Zwarte deurinzetten en zwart 
lederen stoelen, voorin met 
prachtige gestikte GT-Line logo’s, 
zetten de toon voor ongekend 
rijplezier. De prettige zijdelingse 
support houdt je ook bij dynamisch 
bochtenwerk goed in positie. De 
GT-Line logo’s op de stoelen geven 
het interieur een sportief-chic 
accent.

GT-LINE

Comfortabel, stijlvol, inspirerend
Streel de soft-touch materialen met je ogen. Zie de bijzondere aandacht voor detail. En geniet van 

de subtiele tekenen van zijn sportieve karakter. Zoals de chromen sierlijsten, de roestvrijstalen 

pedalen en het GT-Line logo op de stoelen. Waar wil jij naar toe met de nieuwe Sorento GT-Line? 

TransmissiehendelSchakelhendels

VIP-instapfunctie

GT-Line interieur
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VSM

Vehicle stability management (VSM)
Het systeem regelt de remkracht, 
koppel van de motor en 
stuurkoppel om stabiliteit te 
bieden wanneer je tegelijkertijd 
remt en uitwijkt – met name op 
een nat, glad of oneffen wegdek.

Hill start assist control (HAC)
HAC voorkomt dat het voertuig 
achteruit rolt wanneer je probeert 
te starten op een steile helling.

Motor aangedreven stuurbekrachtiging 
(R-MDPS) 
Een solide gevoel en ongeëvenaarde 
stuureigenschappen dankzij R-MDPS.

Achter-subframe 
Het stevige achter-subframe is de 
dragende structuur waar de ophanging 
van de auto aan vastgemaakt is. 
Zelfs de 2WD-versies komen nu met 
een stevig achter-subframe wat de 
stabiliteit van de Sorento vergroot.

Achterschokbreker 
De rechtopstaande achterschokbreker 
dempt de werking van de vering in de 
Sorento. Daardoor worden hobbels in de 
weg goed opgevangen en gladgestreken. Zo 
zit je lekker ontspannen zonder al te veel 
last te hebben van een oneffen wegdek.

HAC

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Veiligheid als zesde zintuig Wanneer sterk zijn loont
De nieuwe Kia Sorento is grondig getest in heel veel crashsimulaties om er zeker van te zijn dat de 
veiligheid van de inzittenden boven alles gaat. Met een veiligheidskooi van hoogwaardig versterkt staal 
en zes airbags weet je zeker dat je veilig de weg op gaat.

52.752.7%52.7%52.7 AHSS* gebruikt 
*Geavanceerd hoogwaardig staal 
In de Sorento is meer dan 52.7% geavanceerd 
hoogwaardig staal gebruikt. Dit bijzondere staal
versterkt de voor-, achter- en zijkanten en de 
zwaar belaste punten in het gehele chassis van 
de auto.

Zes airbags 
De Sorento biedt voor- en zij-airbags voor 
de bestuurder en voorpassagier en ook twee 
zijgordijn-airbags die alle inzittenden beschermen. 

Emergency fastening device (EFD) 
De gordels op de eerste rij van de Sorento 
beschikken over een Emergency fastening device. 
Deze biedt ondersteuning aan de voorspanner 
van de gordel zodat de bestuurder en 
voorpassagier sneller en steviger in hun stoelen 
worden getrokken voor extra bescherming bij 
een botsing.

Geen weg is hetzelfde, net als de uitdagingen die daarbij horen. De nieuwe 
Sorento is gebouwd om zijn eigen reflexen te gebruiken. Zo blijft hij in 
controle wanneer verraderlijke ondergronden, hellingen en onverwachte 
acties van anderen het uiterste van je vergen.
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360°-camera 
Dit intuïtieve systeem combineert de groothoekbeelden 
van vier camera’s op de voor-, zij- en achterkant van de 
Sorento. Zo krijg je een overzichtelijk, panoramisch beeld 
van de ruimte om je heen. Handig bij parkeren of als je 
minder dan 20 km/u rijdt. 

VEILIGHEID

Horen, zien en… rijden! 
Of het nu gaat om assistentie bij het parkeren, behendig 

manoeuvreren in krappe ruimtes of veilig bochten rijden – de slimme 

veiligheidsoplossingen van de nieuwe Sorento zijn jouw extra paar oren 

en ogen.

Adaptief koplampensysteem (AFLS)
De koplampen schijnen hun licht effectiever doordat de kantelende 
koplampen zich aanpassen aan de stuurhoek, het gewicht en de snelheid 
van de auto. Zo heb je ‘s nachts veel beter zicht! (vanaf ExecutiveLine)

Maximum snelheidsweergave (SLIF)
Deze slimme toepassing leest snelheidsaanduidingen langs de weg en 
geeft ze weer naast de snelheidsmeter en op het navigatiescherm. 
(vanaf ExecutiveLine)
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VEILIGHEID

Intelligente veiligheidstechnologieën
De nieuwe Sorento helpt je om alles te zien wat er in het verkeer 

belangrijk is. Zo maakt hij korte én lange ritten comfortabeler 

en veiliger. Sta je af en toe stil in druk verkeer? Dan schakelt hij 

de motor uit om brandstof en milieu te sparen. 

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)
Een camera aan de voorzijde van de auto scant continu de lijnen links 
en rechts van de weg. Dreigt de Sorento onbedoeld buiten de rijbaan te 
raken, dan geeft de actieve rijbaanassistent een helder signaal en indien 
nodig zelfs een stuurcorrectie (vanaf ExecutiveLine).

Autonome noodremassistentie (AEB)
Deze intelligente veiligheidsfeature herkent naderende voertuigen en 
overstekende voetgangers. Met sensoren en een camera meet het de 
afstand en naderingssnelheid. Dreigt er direct gevaar, dan klinkt eerst 
een waarschuwingssignaal. Reageert de bestuurder daar niet op, dan 
kan het systeem zelf een noodstop maken om een ongeval te helpen 
voorkomen.

Smart Cruise Control met start-/stopknop (SCC)
De cruise control van de nieuwe Sorento is zoveel méér dan alleen een 
snelheidsregeling. Met een radarsensor meet het continu de afstand tot 
je voorligger en past de snelheid daarop aan. Smart cruise control kan 
autonoom vaart minderen en zelfs afremmen tot stilstand, tot de weg 
voor je weer vrij is.

Vermoeidheidsherkenning (DAW)
De slimme vermoeidheidsherkenning van de nieuwe Sorento herkent aan 
de hand van stuurbewegingen, richtingaanwijzergebruik en snelheids-
patroon of de bestuurder met volle aandacht rijdt. Merkt het systeem 
dat de bestuurder vermoeid of afgeleid is, dan geeft het een geluids-
signaal en verschijnt in het infodisplay een advies om pauze te nemen.

Dodehoekassistentie (BSD)
Wil je van rijbaan wisselen maar zit er een voertuig in je  
dode hoek? De Sorento maakt je daarop attent met een  
subtiel lampje en zo nodig een helder geluidssignaal. 

Kruisend verkeersdetectie achter (RCTA)
Rijd je achteruit een parkeerplaats of inrit uit, dan kijkt dit systeem 
met je mee naar kruisend verkeer achter de auto. Wel zo veilig.
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TECHNISCHE UITRUSTING

Zo maak je de Sorento 
exclusief de jouwe

Bovenop de toch al riante standaarduitrusting kun je de nieuwe 

Sorento nu nog verder verrijken. Daarvoor biedt Kia een uitgebreid 

scala aan opties en extra’s. Stuk voor stuk items van de hoogste 

kwaliteit. Daarmee wordt het echt jouw Sorento.

Achterspoiler met derde 
remlicht
Een prachtig voorbeeld 
van vorm en functie: deze 
achterspoiler verbetert de 
luchtstroom en bevat het hoog 
gemonteerde derde remlicht. 

Geïntegreerd 
geheugensysteem (IMS)
Moeiteloos aan u 
aangepast: kan de stoel- en 
buitenspiegelposities van 2 
bestuurders opslaan. (vanaf 
ExecutiveLine)

Bandenspanningscontrole- 
systeem (TPMS)
Dit systeem waarschuwt je als 
de bandenspanning te laag is 
en laat ook de huidige druk van 
iedere band zien.

LED-achterlichten en 
remlichten
LED-achterlichten en 
remlichtunits geven deze 
sprankelend heldere LED-
lampen de nieuwe Sorento 
een prachtige finish. (vanaf 
ExecutiveLine)

Dual zone climate control
Omdat niet iedereen hetzelfde 
wil: het Dual zone climate 
control geeft de bestuurder 
en de bijrijder de mogelijkheid 
temperatuur en ventilatie 
voorin de auto apart in te 
stellen. 

Elektronische handrem (EPB)
Voor uw gemak wordt de rem 
geactiveerd door een simpele 
druk op de knop, in plaats van 
aan de hendel te trekken.
(vanaf ExecutiveLine)

8” Navigatie display
Makkelijk te lezen en net zo 
makkelijk te bedienen. Het 
navigatiesysteem heeft een 
levendig 8-inch kleur LCD-touch 
screen en geeft je de kortste 
route en andere belangrijke 
informatie. Het systeem is 
voorbereid voor Android AutoTM 
en Apple CarPlayTM.

Haaienvinantenne
De stijlvolle, aerodynamische
haaienvinantenne zorgt voor 
optimale ontvangst.

Verwarmd stuurwiel
Een geweldige functie als het 
gaat om comfort bij koude 
dagen. Nooit meer een koud 
stuur vastpakken.

Bluetooth handsfree 
Het kan niet eenvoudiger: 
maak draadloos contact tussen 
je Bluetooth-compatibele ap-
paraten en het soundsystem 
van de Sorento.

Audio-afstandsbediening 
op stuurwiel
Eenvoudig het volume hoger 
zetten of snel door naar je 
favoriete nummer. Door de 
praktische plaatsing van de 
bediening op het stuur kun jij 
beide handen aan het stuur 
houden.

Roestvrijstalen pedalen
Stevig, lichtgewicht 
roestvrijstalen pedalen geven 
de auto een extra sportief 
tintje.

Zonneschermen
Praktisch en oprolbaar, voor 
beschutting en privacy: 
zonneschermen in de 
achterportieren. 

Automatische cruise control
De cruise control bedienen 
zonder je handen van het 
stuur te halen met behulp van 
de ergonomisch ontworpen 
knoppen. 

Harman KardonTM premium
surround systeem
Muziek tot in elke vezel: ervaar 
het effect van 10 speakers, 640 
watt vermogen en surround 
sound. Dat is nog eens opgaan in 
de muziek. (vanaf ExecutiveLine)

Nieuwe transmissiehendel
De nieuw ontworpen 
schakelhendel voor automaat 
oogt stijlvol, voelt comfortabel 
en bedient trefzeker. 

LED verlichte instaplijst
Helder en mooi: lage energie 
LED-verlichting die brandt in 
de nacht om je te begeleiden 
bij het in- en uitstappen.

Elektrische ramen 
De elektrisch bedienbare 
zijruiten openen en sluiten 
volledig met één druk op 
de knop, uiteraard inclusief 
inklembeveiliging.

USB-oplader achterin
Nooit meer een lege batterij 
onderweg: al je mobiele 
apparaten laad je makkelijk op 
via dit USB-oplaadpunt in de 
middenconsole. 

AUX, USB en MP3 aansluitingen
Klaar voor alle soorten media: 
MP3-spelers, USB sticks en 
andere geschikte multimedia-
apparaten.

Panoramisch dak  
Laat die zonnestralen maar lekker naar binnen! Het grote, 
tweedelige, panoramische schuif-/kanteldak vult de auto met 
licht en geeft het interieur een nóg ruimtelijker gevoel.  
Met elektrisch rolscherm.



3534

COMFORTABEL, PERSOONLIJK & STIJLVOL

Interieur & exterieur

Interieur in Satin Black, inzetstukken met sierlijke, 
grafische decoraties, zwart dashboard en
zwart lederen stoelbekleding.

SATIN BLACK LEDEREN UITVOERING

Chroom

Sierlijst
De texturen en kleuren van de sierlijsten geven het 
interieur een stijlvolle uitstraling.

Kies je kleur
 De Sorento is verkrijgbaar in pearl, metallic en solid exterieurkleuren. 

Clear White (solid) Snow white (metallic)

Aurora Black Pearl  (metallic) (metallic)

Platinum Graphite (metallic)

Rich Espresso (metallic) Gravity Blue (metallic)Rich Espresso (metallic) Gravity Blue (metallic)

Silky Silver (metallic)

Metal Stream (metallic)(metallic)

Grafisch patroon

De Sorento biedt een brede keuze aan kleuren gecombineerd met een zwart lederen interieur voor een luxueuze, ontspannen uitstraling.

Chromen deurgrepen
Standaard op de Sorento: mooie met 
chroom afgewerkte deurgrepen.
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Donkere metallic grille

Tiger nose
De nieuwe Sorento heeft de zo kenmerkende Kia 
tiger nose grille die zijn zelfverzekerde karakter 
nog eens benadrukt. En bij de Sorento loopt de 
grille naadloos door in de koplampen.

Lichtmetalen velgen
De lichtmetalen velgen maken het stoere karakter van 
de Sorento helemaal compleet.

Zilver

Beschermplaat 
De stoere, in zilver gespoten 
beschermplaten aan de onderkant van 
de auto bieden bescherming tegen 
opspattend water en krassen.

※  Alle in deze brochure vermelde informatie en illustraties zijn gebaseerd op data beschikbaar ten tijde van het ter perse gaan en kunnen zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. 
Sommige voorzieningen zijn optionele items die niet beschikbaar zijn op het basismodel. Neem contact op met je lokale Kia-dealer voor de meest recente informatie.  

*Op basis van 19“-velg

Totale lengte 4.800

Totale breedte 1.890

Totale hoogte 1.690
(met dakrails)

Wielbasis 2.780

Loopvlak (V/A)

17“:

1.633/1.644
19“:

1.628 / 1.639

Overhang (V/A) 945 / 1.075

Hoofdruimte
(1e / 2e / 3e rij)

1.004 / 998 /  920

Beenruimte
(1e / 2e / 3e rij)

1.048 / 1.000 / 805

Schouderruimte
(1e / 2e / 3e rij)

1.500 / 1.472 / 1.342

Grondspeling 185

Inhoud 
brandstoftank (ℓ) 71

Specificaties (mm)

235/65R 17” 
lichtmetalen velgen 

(Standaard)

235/55R 19“
lichtmetalen velgen  

VELGEN & TECHNISCHE DATA

Finishing touches
Het zijn de details die de Sorento pas echt helemaal afmaken. Van de typerende 
tiger nose grille tot de stoere lichtmetalen velgen. Benieuwd naar alle details en 
specificaties? Die vind je hier!

Afmetingen (mm)*



Met Kia heb je heel veel om naar uit te kijken

7 jaar garantie
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests 
kunnen we op de Sorento, net als op alle andere Kia-modellen, met 
trots een garantietermijn van zeven jaar aanbieden, uniek in de 
branche. Elke nieuwe Kia profiteert van deze garantie van zeven jaar 
of 150.000 km op een nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers voor 
de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier. Kijk voor de volledige 
garantievoorwaarden in het garantieboekje).

Deze volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de 
volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens het onder-
houdsschema wordt verzorgd. Hierdoor blijft de restwaarde van de 
auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
De lak van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig 
beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is de auto uitgerust met 
superieure corrosiebescherming en met twaalf jaar garantie tegen 
doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia
Bezoek kia.com voor al het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia 
en over onze opwindende nieuwe auto’s. Lees alles over nieuwe 
technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals 
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek 
waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officiële partner van 
zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de Australian Open en 
toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance
De plaatselijke Kia-dealer kan je helpen bij het opstellen van een 
financieringsplan op maat. Vraag je dealer om meer informatie.

Kia Autolease
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om 
leaseoplossingen op individueel niveau. Kia Autolease biedt een breed 
en gevarieerd pakket van producten bestaande uit Full Operational 
Lease en Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie

De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, 

daarna geldt een maximum van 150.000 km.

3938



KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van 
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. 
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op 
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

ZKUMPE050JUN18  182512  Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

kia.com
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